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ATA  DA  NONA  REUNIÃO  ORDINÁRIA  DA  CÂMARA  DELIBERATIVA  DO 
COLÉGIO TÉCNICO REALIZADA NO DIA DEZOITO DE JULHO DE 2014. Às 
quatorze horas do dia dezoito de julho do ano de dois mil e quatorze, iniciou-se a nona 
reunião ordinária da Câmara Deliberativa do Colégio Técnico da UFMG, sob a presidência 
do Senhor Vice-Diretor,  Professor  Carlos  Eduardo Porto  Villani  e  com a presença  dos 
seguintes  representantes  dos  Núcleos:  REPRESENTANTES DO NÚCLEO BÁSICO: 
Professor Francis Arthuso Paiva, Professora Natália Martins Carneiro e Professor Eliano de 
Souza  Martins  Freitas.  REPRESENTANTES  DO  NÚCLEO  PROFISSIONAL: 
Professor Gilberto do Vale Rodrigues, Professor Alberto de Figueiredo Gontijo, Professor 
Alexandre  Benvindo  de  Sousa.  COORDENADOR  DO  NAPq/CENEX:  Professor 
Giovane  Azevedo.  REPRESENTANTE  DOS  SERVIDORES  TÉCNICOS  E 
ADMINISTRATIVOS:  Enio  Cardoso  Damasceno.  COORDENADOR  DA  GESTÃO 
PEDAGÓGICA: Professora Lílian Borges Brasileiro. Iniciou-se a reunião com o item de 
pauta:  APROVAÇÃO  DE  AFASTAMENTO  NO  PAÍS:  Foram  aprovados  por 
unanimidade  os  pedidos  de  afastamento  no  país  da  Professora  Maria  José  Alves,  para 
Workshop que será realizado na Universidade Federal de Juiz de Fora entre os dias vinte e 
sete e vinte e nove de julho de dois mil e quatorze, com a reposição/reorganização dos 
encargos didáticos; e do Professor Giovane Azevedo que irá apresentar um trabalho sobre o 
"Sistema Experimental para Recuperação de Sais de Potássio", na 66ª Reunião Anual da 
Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), a ser realizada na Universidade 
Federal do Acre entre os dias vinte e dois e vinte e sete de julho de dois mil e quatorze, 
também  com  a  reposição/reorganização  dos  encargos  didáticos.  Passou-se  ao  item 
APROVAÇÃO  DE  AFASTAMENTO  DO  PAÍS:  Foi  aprovado  por  unanimidade  o 
pedido de afastamento do país do Professor Eliezer Raimundo de Souza Costa para um 
curso de inovação na Universidade de Illinois, Estados Unidos, no período de vinte e sete 
de setembro de dois mil e quatorze a primeiro de abril de dois mil e quinze. Em dois mil e 
quatorze, um bolsista do Suporte ao Coltec assumirá as aulas de História (turma 206) e 
Geopolítica (turmas 301, 302 e 303); em 2015, o Professor Eliano assumirá a matéria de 
Geopolítica e o Setor de Letras se encarregará de ministrar aulas de Língua Portuguesa no 
horário de História, essas aulas serão repostas pelo Professor Eliezer quando ele retornar. A 
comissão encarregada da elaboração do horário 2015 deverá estar atenta a esse fato para 
não ocorrer sobreposição de aulas de História e Português no 2° ano. Passou-se ao item 
APROVAÇÃO LICENÇA PRÊMIO: Foi aprovado por unanimidade o pedido de licença 
prêmio da servidora Edna Lúcia Gelmini pelo período de trinta dias a partir de quatro de 
agosto de dois mil  e quatorze.  Passou-se ao item  AVALIAÇÃO DA PROPOSTA DE 
IMPLANTAÇÃO DA PARCERIA DE COOPERAÇÃO INTERNACIONAL ENTRE 
O  COLÉGIO  TÉCNICO  E  A  ESCOLA  BÄCKÄNGSGYMNASIET  - 
BORÄS/SUÉCIA: A proposta foi apresentada pelo Professor Francis que integra o grupo 
de  professores  participantes.  Como  a  proposta  já  encontra-se  aprovada  e  a  ida  para  o 
intercâmbio  na  Suécia também  encontra-se  viabilizada  financeiramente  pela  Escola 
Bäckängsgymnasiet para um grupo de três docentes e três discentes, passou-se a discutir a 
possibilidade de investimento financeiro do Coltec para a ida de mais três docentes e seis 
discentes. Entendeu-se que seria imprescindível um parecerista a fim de se obter as reais 
possibilidades do Coltec e da UFMG para se realizar o investimento financeiro necessário 
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e, assim, avaliar a participação desse grupo maior, uma vez que o processo de viabilização 
da  atividade  se  constitui  como  inédito  na  escola  e  na  universidade.  Foi  aprovado  por 
unanimidade o Professor Alexandre como parecerista. O parecer será analisado em reunião 
extraordinária em virtude do reduzido tempo que se tem até a data do intercâmbio que é 
vinte e três de agosto do corrente ano. Passou-se ao item UTILIZAÇÃO DE SALAS DE 
AULA DO COLTEC POR CURSOS DO PRONATEC: Foi pedida a utilização de salas 
e laboratórios por cursos de saúde do PRONATEC, devido ao fechamento da UNOPAR, 
nas seguintes salas e horários: 2ª feira, sala 308 no período da manhã; 3ª feira, sala 301 de 
07h30 às 09h10; sala 311 de 09h30 às 12h10; 4ª feira, sala 325 no período da manhã; 5ª 
feira, sala 200 no período da manhã; 6ª feira, sala 323 de 07h30 às 09h10; sala azul de 
09h30 às 12h10. O pedido foi aprovado por unanimidade dos membros. Passou ao item 
UTILIZAÇÃO  DO  AUDITÓRIO  DO  COLTEC  PARA  OS  CURSOS  DE 
MANDARIM:  O professor  Francis  apresentou  o  pedido  de  utilização  do  auditório  do 
Coltec,  às sextas-feiras à tarde e aos sábados,  para que sejam ministradas  as aulas  dos 
cursos de cultura e língua chinesa, referentes ao Convênio entre o Instituto Confúcio da 
UFMG e entidades congêneres na China, devido à grande demanda de interesse pelo curso. 
Foi aprovado por unanimidade o pedido. O último item de pauta foi  APROVAÇÃO DE 
PROGRESSÃO  HORIZONTAL:  Foram  aprovados  por  unanimidade  os  pedidos  de 
progressão das professoras Eliene Lopes Faria, do nível 2 para o nível 3 da classe DIII; e 
Rosilene Siray Bicalho, do nível 1 para o nível 2 da classe DIV. Nada mais havendo a 
tratar, deu-se por encerrada a reunião às dezesseis horas e trinta minutos, que eu, Roseli 
Aparecida dos Santos,  Secretária  da Câmara Deliberativa,  lavrei  a presente ata  que vai 
assinada por mim e pelos membros presentes à reunião em que ela for lida e aprovada. Belo 
Horizonte, dezoito de julho de dois mil e quatorze.
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